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ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Για την 19η/2022 Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν, σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες της
παρ.1, του άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΦΕΚ 55/τΑ/11-3-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 2, του Ν.4682/2020, (ΦΕΚ
76/Α/03.04.2020) καθώς και την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 (ΦΕΚ
2137/τΒ/30-4-2022) και επόμενων ΚΥΑ και εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ αναφορικά
με τη λήψη μέτρων περιορισμού διασποράς του Covid-19, σε τακτική
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί με
τηλεδιάσκεψη και με χρήση της εφαρμογής e-presence την 16/5/2022,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης επί
των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους και
επαναβεβαίωση
ΘΕΜΑ 2ο: Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής σε βάρος του ΚΑ 25.6262.02 με τίτλο «Επισκευή,
συντήρηση, βελτίωση αρδευτικών συστημάτων» του προϋπολογισμού
έτους 2022 και για ορισμό υπολόγου
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 14/2022 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου
Βριλησσίων» που αφορά «Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του
προϋπολογισμού Εσόδων – Δαπανών έτους 2022 για το Α’ τρίμηνο»
ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφαση για την πρόσληψη ασκούμενης/ ου δικηγόρου
για την πραγματοποίηση της πρακτικής της/του άσκησης στο Δήμο
Βριλησσίων

ΘΕΜΑ 6ο : Αποδοχή δωρεάς απορριμματοφόρου οχήματος από το
Δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών
(τακτοποιητικού) του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»
ΘΕΜΑ 8ο: Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την
χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής
Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Βριλησσίων», στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση 1ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού –Λήψη
απόφασης απόρριψης προσφορών οικονομικών φορέων, πρόσκληση
υποβολής αιτιολόγησης ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών αναφορικά
με το έργο: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ»

Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής
Κωνσταντίνος Βαφειάδης

